
Ata da Assembléia Geral da Associação Família Emmerich 
realizada no III Encontro Nacional da Família. Aos 21 (vinte e um) 
dias do mês de julho do ano de 2002 (dois mil e dois), às 10:20 h (dez 
horas e vinte minutos), no Estado de Minas gerais, na cidade de Alto 
Jequitibá, no Colégio Evangélico Rev. Cícero Siqueira, reuniram-se em 
Assembléia Geral da Associação Família Emmerich os membros da 
Família Emmerich, conforme constam no Livro de Presenças do III 
Encontro Nacional da Família Emmerich. Os trabalhos foram dirigidos 
por Enos Emerick Junior e Nilton Emmerick Oliveira (Presidente e Vice-
Presidente da Associação respectivamente), e secretariados por 
Francisco Guilherme Emmerich (1º Secretário da Associação). 
Primeiramente foi aprovada a seguinte pauta para a Assembléia: 1) 
Concurso de Logotipos; 2) Manutenção Financeira da Associação; 3) 
Definição de data e local do IV Encontro Nacional da Família Emmerich; 
4) Outros assuntos relevantes. O primeiro ponto de pauta foi aberto com 
uma apresentação dos logotipos, sendo definido que os mais votados 
iriam concorrer num turno adicional. Os mais votados foram os 
apresentados por Edil, Enos, e Paulo Roberto (o do cartaz do Encontro, 
que constava na camisa oficial). Entretanto, ocorreram posteriormente 
duas questões. Uma delas bastante delicada, envolvendo a aparência 
de um dos logotipos, que segundo diversos pronunciamentos poderia 
ter uma dupla interpretação, prejudicando o conceito que a Associação 
deve manter como apregoa o Art. 1º do seu Estatuto. A segunda 
questão envolvia um equivoco na apresentação do logotipo de um dos 
elaboradores (Ilter Emerich), onde um segundo desenho foi 
apresentado em lugar de um primeiro, pois o Ilter não se encontrava na 
Assembléia no início. A Assembléia resolveu que deveria ser dada a 
oportunidade da apresentação do logotipo do Ilter não mostrado na 
primeira rodada, realizando-se outra rodada de votação com a 
participação de todos os logotipos, sendo que após essa rodada, os 
dois logotipos mais votados iriam competir entre si. O resultado da 
votação foi: Selma 2 votos, Stélio 2 votos, Hércules 0 votos, Edil 46 
votos, Enos 20 votos, Ilter 51 votos, Paulo Roberto 11 votos, Bedinho 0 
votos, e Edmar 2 votos. Foi realizado então o segundo turno dessa 
votação cujo resultado foi: Edil 61 votos e Ilter 66 votos. Desse modo, o 
logotipo elaborado por Ilter Emerich foi eleito oficialmente como o 
logotipo da Associação Família Emmerich. No segundo ponto de pauta 
(manutenção financeira da Associação) manifestaram-se: Odilon, 
Queila, Valdeci, Ernani, William, Edmar, Hercules, Enos, Nilton e 
Francisco. Após uma grande discussão foi aprovado por ampla maioria 
a seguinte proposta: cada família, constituída por pai, mãe e filhos 
dependentes, ou por filho independente, contribuirá anualmente com 
10% (dez por cento) de um salário mínimo. Pai, mãe ou outro membro 
da família poderá ser dependente de um familiar associado que 



contribua. No terceiro ponto de pauta sobre a localidade do IV Encontro, 
houve uma ampla discussão, sendo aventada a possibilidade da 
localidade ser em Goiás (provavelmente Goiânia), Nova Friburgo ou 
Vitória. Ficou decidido que a Diretoria iria avaliar a questão da cidade e 
que a data seria janeiro de 2004. No quarto e último ponto de pauta, 
outros assuntos, houveram diversos pronunciamentos. Dentre os 
pronunciamentos, cabe mencionar que José Webel falou de um projeto 
de um livro sobre a saga da Família Emmerich. Jane falou sobre a 
importância de se incluir o sobrenome Emmerich no nome daqueles 
familiares que não o têm. Paulo Roberto falou sobre as crianças na 
família e a importância de se ter alguma programação específica para 
elas. Às 12:40 h (doze horas e quarenta minutos), nada mais havendo a 
tratar, eu, Francisco Guilherme Emmerich, lavrei a presente ata, que 
após lida e achada conforme, recebe a minha assinatura, a do 
Presidente (Enos Emerick Junior) e a do Vice-Presidente (Nilton 
Emmerick Oliveira) da Associação Família Emmerich. 
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